
2η Πανελλήνια ∆ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «∆ιδακτική της Πληροφορικής» 39 
 
Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην 
Εκπαίδευση: Υπάρχουσα κατάσταση, προβλήµατα, προτάσεις 

Μαρία Γρηγοριάδου 
Πανεπιστήµιο Αθηνών 

gregor@di.uoa.gr 

Αγορίτσα Γόγουλου 
Πανεπιστήµιο Αθηνών 

rgog@di.uoa.gr 

Ευαγγελία Γουλή 
Πανεπιστήµιο Αθηνών 

lilag@di.uoa.gr 

Βασίλειος ∆αγδιλέλης 
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 

dagdil@uom.gr 

Βασίλης Κόµης 
Πανεπιστήµιο Πατρών 

komis@upatras.gr 

Μαρία Κορδάκη 
Πανεπιστήµιο Πατρών 

kordaki@cti.gr 

Αναστάσιος 
Μικρόπουλος 

Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων 
amikrop@cc.uoi.gr 

Σπυρίδων 
Μπακογιάννης 

Πανεπιστήµιο Αθηνών 
sbakogia@epy.gr 

Γεώργιος 
Παπαδόπουλος 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
gpap@pi-schools.gr 

Παναγιώτης Πολίτης 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 

ppol@uth.gr 

Θωµάς Σφηκόπουλος 
Πανεπιστήµιο Αθηνών 

tsfikop@cc.uoa.gr

Αθανάσιος Τζιµογιάννης 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου 

ajimoyia@rhodes.aegean.gr 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται η τρέχουσα κατάσταση στη χώρα µας όσον 
αφορά στη διδασκαλία της Πληροφορικής ως αυτόνοµο γνωστικό αντικείµενο µε βάση τους εξής 
άξονες: Προγράµµατα Σπουδών, Εκπαιδευτικό Υλικό, ∆ιδακτικές Προσεγγίσεις, Εργαστηριακός 
Εξοπλισµός-Υποδοµές και Εκπαιδευτικό Προσωπικό. Επίσης, γίνεται συνοπτική περιγραφή των 
πρόσφατων προσπαθειών ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα 
διάφορα γνωστικά αντικείµενα. Τέλος, επισηµαίνονται διάφορα προβλήµατα και καταγράφονται 
προτάσεις που αφορούν στη διδασκαλία της Πληροφορικής ως γνωστικό αντικείµενο όπως έχουν 
προκύψει από σχετικές έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε εκπαιδευτικούς της Πληροφορικής. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Πληροφορική, Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας,  
Προγράµµατα Σπουδών, Εκπαιδευτικό Υλικό, ∆ιδακτικές Προσεγγίσεις, Εργαστηριακός 
Εξοπλισµός, Εκπαιδευτικό Προσωπικό 

Εισαγωγή 
Η µάθηση εννοιών που αφορούν στην Πληροφορική, και γενικότερα στις Τεχνολογίες 
της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ), καθίσταται αναγκαία από τα πρώτα 
κιόλας χρόνια της µαθησιακής ζωής των ατόµων και επιπλέον, ισότιµη µε τη µάθηση 
εννοιών που αφορούν σε άλλα γνωστικά αντικείµενα όπως τα Μαθηµατικά, οι Φυσικές 
Επιστήµες η Γλώσσα κ.α. (ACM, 1997; ACM, 1999). Ένας µεγάλος αριθµός 
ερευνητών και ερευνητικών οργανισµών µελετά ζητήµατα που αφορούν στην 
«Πληροφορική και Εκπαίδευση» ενώ γίνονται προσπάθειες ένταξης της Πληροφορικής 
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τρεις προσεγγίσεις για την ένταξη και χρήση των ΤΠΕ 
στην εκπαιδευτική διαδικασία (Μακράκης & Κοντογιαννοπούλου – Πολυδωρίδη, 
1995), διαγράφονται στο διεθνή χώρο: 
• Οι ΤΠΕ ως αυτόνοµο γνωστικό αντικείµενο σε επίπεδο πληροφορικού 

εναλφαβητισµού (ICT literacy). Η προσέγγιση αυτή έχει ως βασική επιδίωξη την 
απόκτηση γνώσεων όσον αφορά στη λειτουργία των υπολογιστών και στην 
εισαγωγή στον προγραµµατισµό τους και υλοποιείται µε την καθιέρωση ενός ή 
περισσοτέρων µαθηµάτων. 

• Οι ΤΠΕ µέσα σε όλα τα µαθήµατα ως έκφραση µιας ολιστικής, διαθεµατικής 
προσέγγισης της µάθησης. Η προσέγγιση αυτή εµφανίστηκε σχετικά πρόσφατα και 
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χαρακτηρίζεται από το ότι η διδασκαλία της χρήσης των ΤΠΕ καθώς και η χρήση 
τους ενσωµατώνεται στα επιµέρους γνωστικά αντικείµενα του προγράµµατος 
σπουδών (αποδίδεται και µε τον όρο οριζόντια ή ολιστική προσέγγιση). Τα θέµατα 
που αφορούν στην πληροφορική, και στις νέες τεχνολογίες γενικότερα, 
διδάσκονται µέσα από όλα τα γνωστικά αντικείµενα του σχολείου και δε συνιστούν 
ιδιαίτερο γνωστικό αντικείµενο. 

• Συνδυασµός των δύο προηγούµενων προσεγγίσεων, µε έµφαση στη χρήση των 
υπολογιστών ως εργαλείο στα επιµέρους γνωστικά αντικείµενα. Η προσέγγιση 
αυτή χαρακτηρίζεται από τη διδασκαλία ενός αµιγούς µαθήµατος γενικών γνώσεων 
πληροφορικής και την προοδευτική ένταξη της χρήσης των ΤΠΕ ως µέσο στήριξης 
της µαθησιακής διαδικασίας σε όλα τα γνωστικά αντικείµενα του προγράµµατος 
σπουδών. Στη βιβλιογραφία αποδίδεται και µε τον όρο εφικτή ή µικτή προσέγγιση. 

Στη χώρα µας, οι ΤΠΕ έχουν εισαχθεί στην εκπαίδευση ως αυτόνοµο γνωστικό 
αντικείµενο ενώ παράλληλα πραγµατοποιούνται προσπάθειες χρήσης των ΤΠΕ στα 
επιµέρους γνωστικά αντικείµενα. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η τρέχουσα κατάσταση 
στη χώρα µας και γίνεται αναφορά σε προβλήµατα και προτάσεις σχετικά µε τη 
διδασκαλία της Πληροφορικής ως γνωστικό αντικείµενο. Το παρόν κείµενο αποτελεί 
τµήµα της «Μελέτη για τη ∆ιδασκαλία της Πληροφορικής στη ∆ευτεροβάθµια 
Εκπαίδευση» που εκπονήθηκε στα πλαίσια της Επιτροπής Στρατηγικής για την 
Πληροφορική στην Εκπαίδευση και η οποία ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2003. 

Οι ΤΠΕ ως αυτόνοµο γνωστικό αντικείµενο 
Η προσέγγιση αυτή έχει ως βασική επιδίωξη την απόκτηση γνώσεων στη λειτουργία 
των υπολογιστών και σε βασικές έννοιες και δοµές του προγραµµατισµού. Υλοποιείται 
µε την καθιέρωση ενός ή περισσοτέρων µαθηµάτων στο πρόγραµµα σπουδών. Η 
ένταξη της Πληροφορικής ως γνωστικό αντικείµενο απαιτεί τον καθορισµό των 
ακόλουθων παραµέτρων: 
• Ποια ή ποιες βαθµίδες της εκπαίδευσης αφορά αυτή η ένταξη; 
• Ποιο πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών, δηλαδή ποιες γνώσεις πρέπει να 

οικοδοµήσουν, ποιες δεξιότητες πρέπει να αναπτύξουν και ποιες στάσεις πρέπει να 
καλλιεργήσουν οι µαθητές; 

• Πως αντιµετωπίζεται το πρόβληµα της τεχνολογικής υποδοµής; 
• Ποιοι εκπαιδευτικοί θα διδάξουν το µάθηµα και ποιες γνώσεις πρέπει να 

διαθέτουν; 
• Ποια ή ποιες διδακτικές µεθοδολογίες πρέπει να ακολουθηθούν; 
Όσον αφορά στις βαθµίδες εκπαίδευσης, η τάση, διεθνώς, ήταν µια σταδιακή ένταξη 
από τη ∆ευτεροβάθµια προς την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση µε διαφοροποιήσεις ως 
προς το περιεχόµενο και την ακολουθούµενη διδακτική µεθοδολογία Στη χώρα µας, η 
διδασκαλία της Πληροφορικής ξεκίνησε στα µέσα της δεκαετίας του ’80 στα Τεχνικά 
Επαγγελµατικά Λύκεια (ΤΕΛ) και στη συνέχεια στα Επαγγελµατικά Πολυκλαδικά 
(ΕΠΛ) Λύκεια. Αργότερα, εισήχθη στα Γυµνάσια ενώ τα τελευταία χρόνια και στα 
Ενιαία Λύκεια. 
Το Πρόγραµµα Σπουδών γνώριζε σχετικά συχνές αλλαγές συναρτήσει των 
τεχνολογικών εξελίξεων (κυρίως σε επίπεδο λογισµικού) αλλά και της θέσης που 
πρέπει να έχει ή να µην έχει ο προγραµµατισµός σε αυτό. Το 1997-1998 εκπονήθηκε το 
Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών (Ε.Π.Π.Σ.) για την Πληροφορική (Υπ.Ε.Π.Θ. 
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– Π.Ι.α, 1998) στην Πρωτοβάθµια και στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, στο οποίο 
προδιαγράφονται  
• οι γενικές αρχές σχεδιασµού των Προγραµµάτων Σπουδών,  
• κατευθύνσεις για τη διδακτική µεθοδολογία που µπορεί να ακολουθηθεί, 
• προδιαγραφές για την ανάπτυξη έντυπου και άλλου εκπαιδευτικού υλικού (π.χ. 

εκπαιδευτικό λογισµικό), 
• αρχές για τον εξοπλισµό των σχολικών εργαστηρίων, και 
• τα Προγράµµατα Σπουδών των επιµέρους µαθηµάτων για την Πρωτοβάθµια και 

Γενική ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση.  
Σύµφωνα µε το Ε.Π.Π.Σ., τα µαθήµατα πληροφορικής πρέπει να έχουν σαφή 
εργαστηριακό προσανατολισµό. Στο εργαστήριο υπολογιστών και στο πλαίσιο 
ποικίλων δραστηριοτήτων, οι µαθητές, χρησιµοποιώντας υπολογιστικά εργαλεία και 
τεχνικές, πειραµατίζονται,  δραστηριοποιούνται, δηµιουργούν και ανακαλύπτουν τη 
γνώση. Σε επίπεδο ∆ηµοτικού και Γυµνασίου δίνεται έµφαση στη χρήση εργαλείων και 
στην καλλιέργεια στάσεων και δεξιοτήτων. Σε επίπεδο Λυκείου όµως υπάρχουν 
µαθήµατα τα οποία επικεντρώνονται σε θέµατα προγραµµατισµού, ανάπτυξης 
εφαρµογών, κ.λπ. 
Τον Οκτώβριο του 2001 (Υπ.Ε.Π.Θ. – Π.Ι.β, 2001), εκπονήθηκε νέο Π.Σ. για το 
µάθηµα της Πληροφορικής στο Γυµνάσιο στα πλαίσια του ∆ιαθεµατικού Ενιαίου 
Πλαισίου Προγράµµατος Σπουδών (∆ΕΠΠΣ). Το περιεχόµενο του νέου Π.Σ. δίνει 
έµφαση στην ένταξη προτάσεων διαθεµατικών δραστηριοτήτων που µπορούν να 
πραγµατοποιηθούν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. 
Για την υποστήριξη των µαθηµάτων της Πληροφορικής στη γενική δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση παρήχθησαν εναλλακτικά διδακτικά πακέτα (Βιβλίο Μαθητή, Τετράδιο 
Εργασίας, Βιβλίο Καθηγητή και ∆ιαφάνειες) και εκπαιδευτικό λογισµικό. Το 
εναλλακτικό διδακτικό πακέτο εφαρµόστηκε µόνο δύο χρόνια για το Ενιαίο Λύκειο. Το 
διδακτικό πακέτο το οποίο διανέµεται πλέον στα σχολεία για κάθε µάθηµα 
αποφασίστηκε µετά από αξιολόγηση που διενεργήθηκε από επιτροπές που συστάθηκαν 
από το Υπ.Ε.Π.Θ. 
Σχετικά µε το εκπαιδευτικό λογισµικό, παρήχθησαν δύο λογισµικά (για τα µαθήµατα 
«Πληροφορική Γυµνασίου» και «Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων και 
Λειτουργικά Συστήµατα») τα οποία όµως δε διανεµήθηκαν στα σχολεία.  Επιπλέον, στα 
πλαίσια έργων της ενέργειας «Οδύσσεια», παρήχθησαν 2 τίτλοι εκπαιδευτικού 
λογισµικού για την υποστήριξη των µαθηµάτων της Πληροφορικής (το «∆ΕΛΥΣ» για 
τα µαθήµατα «Εφαρµογές Πληροφορικής – Υπολογιστών» και «Ανάπτυξη Εφαρµογών 
σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον» και το «∆ΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ» 
αποκλειστικά για το µάθηµα «Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό 
Περιβάλλον»). 
Όσον αφορά στην τεχνική εκπαίδευση, το 1999 έγινε ο σχεδιασµός των Προγραµµάτων 
Σπουδών του Τοµέα Πληροφορικής-∆ικτύων Η/Υ των Τεχνικών Επαγγελµατικών 
Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) τα οποία βασίζονται σε µια διαφορετική προσέγγιση. ∆εν 
περιορίζονται απλά στο να προσαρµοστούν τα αντικείµενα διδασκαλίας στις µεγάλες 
τεχνολογικές αλλαγές των τελευταίων χρόνων αλλά ο σχεδιασµός τους έγινε µε βάση το 
πλαίσιο που καθορίζει το προφίλ του αποφοίτου των ΤΕΕ Πληροφορικής και όχι το 
περιεχόµενο των σπουδών (Υπ.Ε.Π.Θ. – Π.Ι.γ, 2000). Στον Τοµέα Πληροφορικής-
∆ικτύων Η/Υ των ΤΕΕ λειτουργούν δύο κύκλοι σπουδών: ο 1ος Κύκλος µε Κατεύθυνση: 
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Υποστήριξη Συστηµάτων Υπολογιστών και ο 2ος  Κύκλος µε Κατεύθυνση: Υποστήριξη 
Συστηµάτων - Εφαρµογών και ∆ικτύων Υπολογιστών (αρχικά, στο 2ο κύκλο οι 
κατευθύνσεις ήταν δύο). 
Τα τελευταία χρόνια, έχουν εξοπλιστεί ∆ηµοτικά και Ενιαία Λύκεια και έχει ανανεωθεί 
ο εξοπλισµός των Γυµνασίων. Όλα τα σχολικά εργαστήρια των Γυµνασίων και Ενιαίων 
Λυκείων έχουν πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο µέσω του Πανελληνίου Σχολικού ∆ικτύου 
(http://www.sch.gr). Οι δράσεις για τον εξοπλισµό θα συνεχιστούν µέχρι το 2006 έτσι 
ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα χρήσης των νέων τεχνολογιών από κάθε µαθητή 
και εκπαιδευτικό. Επίσης, έχει σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί ολοκληρωµένο σύστηµα 
τεχνικής υποστήριξης των πληροφοριακών συστηµάτων των σχολείων. Επιπλέον, έχουν 
σχεδιασθεί δράσεις για την ειδική αγωγή αλλά και των ειδικών τύπων σχολείων 
(µουσικά, κ.λπ.) που περιλαµβάνουν προµήθεια εξειδικευµένου υπολογιστικού υλικού 
και λογισµικού. 
Η ανυπαρξία αµιγών Τµηµάτων Πληροφορικής κατά τη δεκαετία του ’70 αλλά και ο 
µικρός αριθµός αποφοίτων κατά τις επόµενες δεκαετίες καθώς και η απορρόφησή τους 
από πιο δυναµικούς κλάδους εργασίας οδήγησε στη δηµιουργία ενός σώµατος 
εκπαιδευτικών µε πολλές ιδιαιτερότητες. Οι καθηγητές Πληροφορικής προέρχονται από 
Τµήµατα Πληροφορικής, από άλλες πανεπιστηµιακές σχολές  µε µεταπτυχιακές 
σπουδές στην Πληροφορική, κ.λπ. Πρόβληµα δηµιουργήθηκε στην κάλυψη των 
αναγκών λόγω της απαίτησης οι πτυχιούχοι Πληροφορικής να φέρουν παιδαγωγική 
επάρκεια (όπως πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ ή πτυχίο Παιδαγωγικής 
Ακαδηµίας). 

Οι ΤΠΕ σε όλο το φάσµα του Προγράµµατος Σπουδών 
Στα πλαίσια του 2ου Κ.Π.Σ. έγινε προσπάθεια να ενταχθούν οι ΤΠΕ σε όλο το φάσµα 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας µέσα από µία σειρά έργων της ενέργειας «Οδύσσειας». 
Τα έργα διακρίνονται σε πιλοτικά έργα ανάπτυξης δικτυακής και υπολογιστικής 
υποδοµής σε ∆ηµοτικά σχολεία, Γυµνάσια, Ενιαία Λύκεια και Τ.Ε.Ε., πιλοτικά έργα 
δηµιουργίας εκπαιδευτικού λογισµικού, σε έργα ανάπτυξης και προσαρµογής 
εκπαιδευτικού υλικού σε ευρεία κλίµακα, σε έργα επιµόρφωσης και υποστήριξης των 
εκπαιδευτικών, κ.λπ.  
Συγκεκριµένα, όσον αφορά στο εκπαιδευτικό λογισµικό παρήχθησαν 67 συνολικά 
τίτλοι διαθεµατικού και διερευνητικού εκπαιδευτικού λογισµικού (ανάπτυξη 50 τίτλων 
και προσαρµογή στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα 17 τίτλων)  συνοδευόµενου από 
πολυµεσικό υλικό. Οι τίτλοι αυτοί καλύπτουν µεγάλο µέρος του προγράµµατος 
σπουδών της Γενικής και Τεχνικής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Τα λογισµικά 
συνοδεύονται από εκπαιδευτικές δραστηριότητες, των οποίων η ανάπτυξη έγινε από 
επιµορφωτές και καθηγητές που συµµετείχαν στην «Οδύσσεια». Επιπλέον, 
παρήχθησαν, υπό την ευθύνη του Π.Ι., µέσα από τη διαδικασία της προκήρυξης και της 
αξιολόγησης τίτλοι εκπαιδευτικού λογισµικού στο πλαίσιο αναβάθµισης των 
Προγραµµάτων Σπουδών των διαφόρων γνωστικών αντικειµένων της ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης.  
Όσον αφορά στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, έλαβαν χώρα (και συνεχίζονται 
ορισµένα) έργα επιµόρφωσης. Συγκεκριµένα: 
• Στο πλαίσιο του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος "Κοινωνία της Πληροφορίας" (ΕΠ "ΚτΠ"), το Υπ.Ε.Π.Θ. υλοποιεί 
την Πράξη: Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών 
Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση. Στόχος του έργου είναι η 
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επιµόρφωση 76.000 εκπαιδευτικών των ελληνικών σχολείων της Α' βάθµιας και Β' 
βάθµιας εκπαίδευσης στη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας 
(ΤΠΕ) προκειµένου αυτές να αξιοποιηθούν στην τάξη. Οι επιµορφούµενοι 
εκπαιδευτικοί θα πιστοποιηθούν στις γνώσεις και δεξιότητες που έχουν αποκτήσει 
στις νέες τεχνολογίες σε ειδικά Κέντρα Πιστοποίησης. 

• Στο πλαίσιο έργων της ενέργειας «Οδύσσεια» (όπως το Έργο Ε42 και το Έργο 
«Οδυσσέας» για τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, το Έργο «Νησί των Φαιάκων» για 
την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση και το Έργο «Ε12-Λαέρτης» για την Τεχνική 
Επαγγελµατική Εκπαίδευση) πραγµατοποιήθηκε επιµόρφωση µιας κρίσιµης µάζας 
εκπαιδευτικών οι οποίοι θα αναλάµβαναν την ενδοσχολική επιµόρφωση των 
υπολοίπων εκπαιδευτικών προσαρµοσµένη στις ανάγκες του κάθε σχολείου. Η 
επιµόρφωση αυτή περιελάµβανε: 
o θέµατα παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ,   
o θέµατα διδακτικής µεθοδολογίας για την αξιοποίηση των ΤΠΕ,  
o τεχνική κατάρτιση χρήσης του εξειδικευµένου λογισµικού,  
o µεθόδους διδασκαλίας στην τάξη µε το εργαστήριο της «Οδύσσειας». 

• Το πρόγραµµα εισαγωγικής επιµόρφωσης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών όλων 
των ειδικοτήτων της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Ενδεικτικά 
θεµατικά πεδία του προγράµµατος είναι: 
o Θέµατα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης της Εκπαίδευσης (διοίκηση της σχολικής 

µονάδας, δοµή του εκπαιδευτικού συστήµατος, κ.λπ.) 
o Θέµατα Παιδαγωγικής (διαχείριση της σχολικής  τάξης, σχέσεις 

εκπαιδευτικών-µαθητών, κ.λπ.) 
o Θέµατα ∆ιδακτικής Μεθοδολογίας ανά Μάθηµα (παρουσίαση του 

προγράµµατος σπουδών ανά µάθηµα, ενηµέρωση για τα διδασκόµενα βιβλία 
ανά µάθηµα, κ.λπ.) 

o Θέµατα Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης (αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 
και της σχολικής µονάδας, θεσµικό πλαίσιο αξιολόγησης των µαθητών, κ.λπ.) 

o Θέµατα ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης. 

Προβλήµατα και Προτάσεις που αφορούν στη διδασκαλία της 
Πληροφορικής ως γνωστικό αντικείµενο 
Από σχετικές έρευνες και συζητήσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί µε εκπαιδευτικούς 
της Πληροφορικής και έχουν διεξαχθεί κυρίως στην Περιφέρεια της Ηπείρου 
(Τζιµογιάννης, 2001), στην περιοχή της Αθήνας (Γρηγοριάδου, & Κανίδης 2000), 
(ΚΕΕ, 2000) και µέσω ερωτηµατολογίων, στις αρχές του 2003, κυρίως στην περιοχή 
της Αθήνας υπό την ευθύνη του Τµήµατος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, έγινε καταγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών όσον 
αφορά σε προβλήµατα που σχετίζονται µε τη διδασκαλία της Πληροφορικής ως 
γνωστικό αντικείµενο αλλά και των προτάσεων των εκπαιδευτικών µε βάση τους 
ακόλουθους άξονες: 
Προγράµµατα Σπουδών – Ωρολόγιο Πρόγραµµα
Γυµνάσιο: Οι ώρες διδασκαλίας του µαθήµατος της Πληροφορικής στο Γυµνάσιο 
κρίνονται ανεπαρκείς. Προτείνεται η αύξηση των ωρών διδασκαλίας και ο 
εµπλουτισµός του Προγράµµατος Σπουδών και του εκπαιδευτικού υλικού µε 
δραστηριότητες διαθεµατικού χαρακτήρα. 
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Λύκειο: Όσον αφορά στο µάθηµα «Ανάπτυξη εφαρµογών σε προγραµµατιστικό 
περιβάλλον» της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης της Γ’ Λυκείου, ο χρόνος επίσης δεν 
επαρκεί για την αποτελεσµατική κάλυψη της ύλης ενώ φαίνεται ότι οι µαθητές 
παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην κατανόηση των εννοιών – ιδιαίτερα όσοι δεν 
έχουν προηγούµενη εµπειρία σε θέµατα προγραµµατισµού. Προτείνεται η ένταξη του 
µαθήµατος και στη Θετική Κατεύθυνση. Επίσης, το µάθηµα επιλογής «Εφαρµογές 
Πληροφορικής/ Υπολογιστών» κρίνεται σκόπιµο να γίνει υποχρεωτικό (τουλάχιστον 
στην Α’ Λυκείου), να είναι εξεταζόµενο και ο βαθµός να υπολογίζεται στο γενικό µέσο 
όρο της βαθµολογίας. 
ΤΕΕ: Σχετικά µε τα µαθήµατα που διδάσκονται στα ΤΕΕ, ο χρόνος θεωρείται 
περιορισµένος για την κάλυψη της ύλης ενώ κρίνονται ανεπαρκείς οι εργαστηριακές 
ώρες που προβλέπονται για ορισµένα µαθήµατα. Επιπλέον, παρατηρείται επικάλυψη 
στην ύλη διαφόρων µαθηµάτων των ΤΕΕ. Απαιτείται επανασχεδιασµός σε ορισµένα 
από τα µαθήµατα ώστε να περικοπεί η ύλη, και να γίνει σαφής προσδιορισµός των 
προσδοκώµενων αποτελεσµάτων. Το µάθηµα «Χρήση Η/Υ» των ΤΕΕ κρίνεται µη 
χρήσιµο για την ειδικότητα της Πληροφορικής οπότε είτε θα πρέπει να αναθεωρηθεί το 
Πρόγραµµα Σπουδών είτε να καταργηθεί ως µάθηµα. 
Ένα σηµαντικό πρόβληµα που αφορά στα ΤΕΕ θεωρείται η συγχώνευση των 2 
ειδικοτήτων του 2ου κύκλου του Τοµέα Πληροφορικής και ∆ικτύων σε µία: 
"Υποστήριξης Συστηµάτων Εφαρµογών και ∆ικτύων Υπολογιστών". Η συγχώνευση 
αυτή έχει σαν συνέπεια (i) να µην υπάρχει ειδίκευση των µαθητών και να µην είναι 
ανταγωνιστικοί στον τοµέα εργασίας όταν τα ιδιωτικά ΙΕΚ έχουν για παράδειγµα 
ειδικότητα Πολυµέσων, και (ii) να οδηγεί στη συρρίκνωση των δικαιωµάτων των 
καθηγητών Πληροφορικής, στη µείωση του αριθµού των υπευθύνων εργαστηρίων 
Πληροφορικής και στον περιορισµό των τοµεαρχών.  
Εκπαιδευτικό υλικό
Λύκειο: Σχετικά µε το µάθηµα «Ανάπτυξη εφαρµογών σε προγραµµατιστικό 
περιβάλλον», το Βιβλίο Μαθητή είναι αρκετά πυκνογραµµένο σε ορισµένα σηµεία ενώ 
οι δραστηριότητες του Τετραδίου Μαθητή έχουν ασάφειες. 
Αναθεώρηση χρειάζεται το Πρόγραµµα Σπουδών και το βιβλίο του µαθήµατος 
«Τεχνολογία Επικοινωνιών» της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης της Β’ Λυκείου. Το 
συγκεκριµένο µάθηµα δε θεωρείται από τα µαθήµατα της Πληροφορικής, όµως 
διδάσκεται από καθηγητές Πληροφορικής. Το πρόγραµµα σπουδών του µαθήµατος 
αυτού δεν είναι σχεδιασµένο µε βάση τις απαιτήσεις της τεχνολογικής κατεύθυνσης και 
δεν έχει καµία σύνδεση µε το µάθηµα «Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό 
Περιβάλλον» της Γ’ Λυκείου. Το βιβλίο κρίνεται απαρχαιωµένο και οι παρεχόµενες 
γνώσεις ξεπερασµένες. Κατά συνέπεια, το µάθηµα αυτό δε µπορεί να δώσει στους 
µαθητές ολοκληρωµένη εικόνα για τη σύγκλιση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής 
και των Επικοινωνιών. Προτείνεται ο επανασχεδιασµός του, ώστε να επικεντρώνεται σε 
θέµατα της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας και της τεχνολογίας των επικοινωνιών. 
ΤΕΕ: Ορισµένα από τα βιβλία των ΤΕΕ κρίνονται δυσνόητα ή/και πυκνογραµµένα για 
τους µαθητές ενώ άλλα δεν καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες των εργαστηριακών 
µαθηµάτων. Κρίνεται σκόπιµο τα βιβλία να γίνουν πιο προσιτά στους µαθητές, να 
καλύπτουν τα εργαστηριακά µαθήµατα και κυρίως τις ανάγκες των µαθητών. 
Επιπλέον, παρατηρούνται ελλείψεις στην προµήθεια λογισµικού που να καλύπτει τις 
ανάγκες διαφόρων µαθηµάτων (όπως λογισµικό για την ανάπτυξη εφαρµογών 
πολυµέσων) και δεν υπάρχει υποστήριξη για τη δηµιουργία βιβλιοθηκών λογισµικού 
και εκπαιδευτικών εφαρµογών. Αν και στα πλαίσια ορισµένων έργων έχουν παραχθεί 
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εκπαιδευτικά λογισµικά, κυρίως για την υποστήριξη των µαθηµάτων του Γυµνασίου 
και Λυκείου, δεν κρίνεται επαρκές το υπάρχον εκπαιδευτικό λογισµικό.  
Εργαστηριακός Εξοπλισµός
Γυµνάσιο: Ο εργαστηριακός εξοπλισµός θεωρείται απαρχαιωµένος σε πολλά Γυµνάσια 
και δε µπορεί να καλύψει τις ανάγκες διδασκαλίας του µαθήµατος. Επιπλέον, 
παρατηρούνται ελλείψεις ως προς τις δικτυακές υποδοµές και τη δυνατότητα 
πρόσβασης όλων των σχολείων στο ∆ιαδίκτυο. 
ΤΕΕ: Παρατηρείται, σε ορισµένες περιπτώσεις, ανεπάρκεια εργαστηρίων (µικρός 
αριθµός υπολογιστών, ξεπερασµένη τεχνολογία, µικρές αίθουσες κ.λ.π.), ενώ δεν είναι 
δυνατή (σε όλα τα ΤΕΕ) η κάλυψη όλων των εργαστηριακών ωρών των µαθηµάτων. 
Συχνά αντιστοιχούν 3 µαθητές σε κάθε υπολογιστή. 
Επιπλέον, τα υπάρχοντα εργαστήρια (κυρίως στη Γενική ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση), 
δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας και άλλων γνωστικών 
αντικειµένων στα οποία αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες. 
Πρόβληµα αποτελεί και η συντήρηση των σχολικών εργαστηρίων. ∆εν υπάρχει 
κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό για να αναλάβει τέτοιες αρµοδιότητες ή/και οι 
ίδιοι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε τέτοιες 
απαιτήσεις. 
Προτείνεται η δηµιουργία σε κάθε νοµό πρότυπου εργαστηρίου µε πλούσια 
ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, δυνατότητες τηλεδιάσκεψης κ.λ.π., το οποίο θα είναι 
διαθέσιµο για εξάσκηση, υποστήριξη και πληροφόρηση των εκπαιδευτικών, 
εκπαιδευτικές επισκέψεις µαθητών και άλλες συναφείς δραστηριότητες.  
Η ύπαρξη δύο εργαστηρίων σε κάθε σχολείο (Γυµνάσιο, Λύκειο) κρίνεται απαραίτητη, 
ώστε να υποστηριχθεί αποτελεσµατικά η διάχυση των ΤΠΕ σε όλο το φάσµα του 
σχολικού προγράµµατος. 
Εκπαιδευτικό προσωπικό – Επιµόρφωση 
Υπάρχει µεγάλη ανοµοιοµορφία στη σύνθεση του εκπαιδευτικού προσωπικού 
Πληροφορικής. Σήµερα διδάσκουν στα σχολεία της Β/θµιας Εκπαίδευσης και της 
Τεχνικής Εκπαίδευσης πτυχιούχοι διαφόρων τµηµάτων. Αρκετοί από τους 
εκπαιδευτικούς δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν επαρκώς σε ορισµένα από τα 
µαθήµατα των ΤΕΕ. Επιπλέον, οι καθηγητές Πληροφορικής που διδάσκουν σε ΤΕΕ 
καλούνται να υποστηρίξουν χωρίς προηγούµενη επιµόρφωση, µαθήµατα άλλων 
ειδικοτήτων, όπως το Autocad των γραφιστών µε µοναδική υποστήριξη/βοήθεια τη 
φυσική παρουσία του καθηγητή ειδικότητας ή και σε κάποιες περιπτώσεις χωρίς καν να 
υπάρχει ο καθηγητής ειδικότητας αλλά δύο καθηγητές πληροφορικής.  
Ένας µεγάλος αριθµός των εκπαιδευτικών δε γνωρίζει θέµατα που σχετίζονται µε τη 
διδακτική και τη διδασκαλία του συγκεκριµένου γνωστικού αντικειµένου µε 
αποτέλεσµα να µην υπάρχει ενιαία αντιµετώπιση των ιεραρχήσεων και των διδακτικών 
στόχων των µαθηµάτων από τους καθηγητές Πληροφορικής. Επίσης, αρκετοί 
καθηγητές Πληροφορικής µπορεί να έχουν ελλιπή-περιορισµένη εκπαίδευση στις ΤΠΕ.  
Τα επιµορφωτικά προγράµµατα που έχουν πραγµατοποιηθεί είναι µικρής διάρκειας και 
δεν καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες διδασκαλίας του γνωστικού αντικειµένου καθώς 
και θέµατα διδακτικής του αντικειµένου. Λόγω της µεγάλης ανοµοιοµορφίας του 
εκπαιδευτικού προσωπικού είναι ιδιαίτερα έντονη η ανάγκη για επιµόρφωση των 
καθηγητών της Πληροφορικής. Αν και µέσω των προγραµµάτων Ε42 έχουν 
επιµορφωθεί καθηγητές Πληροφορικής στην αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών 
(εκπαιδευτικού λογισµικού) στη διδακτική πράξη, παρόλα αυτά οι συγκεκριµένοι 
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εκπαιδευτικοί δεν αξιοποιούνται επαρκώς προς την κατεύθυνση της ενδοσχολικής 
επιµόρφωσης.  
Σηµαντικό πρόβληµα, επίσης, αποτελεί η έλλειψη συµβούλων πληροφορικής οι οποίοι 
θα µπορούσαν να βοηθήσουν τους καθηγητές της Πληροφορικής τόσο ως προς το 
γνωστικό αντικείµενο (παρέχοντας τους οδηγίες/υποδείξεις, πηγές σχετικού 
εκπαιδευτικού υλικού, κ.λπ.) όσο και σε θέµατα διδασκαλίας του αντικειµένου.  
Τέλος, οι καθηγητές Πληροφορικής επωµίζονται διάφορα καθήκοντα (π.χ. συντήρηση 
εργαστηρίου, µηχανογράφηση σχολείου, υποστήριξη εξετάσεων κ.λπ.) µε αποτέλεσµα 
να αποπροσανατολίζονται από το διδακτικό τους έργο. Η πλειονότητα των καθηγητών 
Πληροφορικής καλείται να καλύψει θέµατα σχετικά µε τη διδακτική αξιοποίηση των 
νέων τεχνολογιών στα διάφορα γνωστικά αντικείµενα ή/και ανάγκες επιµόρφωσης των 
υπόλοιπων ειδικοτήτων στις ΤΠΕ, µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να ανταποκριθούν 
επιτυχώς είτε επειδή δε γνωρίζουν θέµατα σχετικά µε το εκπαιδευτικό λογισµικό και 
την αξιοποίηση των ΤΠΕ στα διάφορα γνωστικά αντικείµενα είτε επειδή δεν επαρκεί ο 
χρόνος λόγω των διαφόρων καθηκόντων. 
Στην κατεύθυνση της εξοµάλυνσης των διαφορών των εκπαιδευτικών στο γνωστικό 
υπόβαθρο του αντικειµένου, οι οποίες είναι δύσκολο να εξισορροπηθούν από το ίδιο το 
σύστηµα, προτείνεται η λειτουργία ετήσιων προγραµµάτων επιµόρφωσης. Τα 
προγράµµατα αυτά θα πρέπει να σχεδιαστούν κατάλληλα και να µπορούν να 
υλοποιηθούν από τα Πανεπιστηµιακά Τµήµατα Πληροφορικής. Επίσης, θα µπορούσαν 
να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν προγράµµατα επιµόρφωσης που να 
υποστηρίζονται από διαφορετικά τµήµατα για την κάλυψη διαφόρων αναγκών (π.χ. τα 
τµήµατα Πληροφορικής για την υποστήριξη σε θέµατα επιµόρφωσης που άπτονται του 
γνωστικού αντικειµένου και τα Παιδαγωγικά τµήµατα για την κάλυψη θεµάτων 
διδακτικής του γνωστικού αντικειµένου).  
Παράλληλα, είναι σκόπιµο και χρήσιµο να λειτουργούν προγράµµατα ενδοσχολικής 
επιµόρφωσης και για τους καθηγητές της Πληροφορικής. Προς αυτή την κατεύθυνση, 
µπορούν να αξιοποιηθούν ήδη επιµορφούµενοι καθηγητές Πληροφορικής για την 
επιµόρφωση των υπολοίπων σε θέµατα εκπαιδευτικού λογισµικού, αξιοποίησης 
υπαρχόντων τίτλων εκπαιδευτικού λογισµικού στα πλαίσια των µαθηµάτων 
πληροφορικής, κ.λπ. 
Είναι επιτακτική η συνεχής υποστήριξη και επιµόρφωση όλων των εκπαιδευτικών 
Πληροφορικής, σε ότι αφορά στα πορίσµατα της ∆ιδακτικής της Πληροφορικής, στο 
σχεδιασµό των διδακτικών στρατηγικών και προσεγγίσεων και στην οργάνωση 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Είναι σηµαντικό να οργανώνονται συνέδρια /ηµερίδες 
κ.λπ. στα οποία να µπορούν να συµµετέχουν οι καθηγητές Πληροφορικής και να 
παρουσιάζονται εργασίες εκπαιδευτικών, να συζητούνται θέµατα της ειδικότητας, κ.λπ. 
∆ιδακτικές προσεγγίσεις
Οι τεχνοκεντρικές διδακτικές προσεγγίσεις φαίνεται ότι κυριαρχούν στη διδασκαλία 
των µαθηµάτων Πληροφορικής κυρίως στο Γυµνάσιο και στο Λύκειο. Η φιλοσοφία του 
Προγράµµατος Σπουδών (ιδιαίτερα του µαθήµατος Πληροφορικής στο Γυµνάσιο και 
του µαθήµατος επιλογής στο Λύκειο), δεν εφαρµόζεται σε µεγάλη κλίµακα και δεν 
υπάρχει ιδιαίτερη διασύνδεση του µαθήµατος µε άλλα γνωστικά αντικείµενα. Είναι 
προφανές ότι η Πληροφορική δε µπορεί να προσεγγισθεί αποτελεσµατικά µε βάση τα 
παραδοσιακά διδακτικά µοντέλα, όπου ο δάσκαλος αποτελεί το φορέα γνώσης και ο 
µαθητής τον αποδέκτη. Θα πρέπει να αναγνωρίσουµε ότι η αλλαγή αυτή συνιστά ένα 
δύσκολο διδακτικό εγχείρηµα, στο οποίο παρεµβαίνουν ανασταλτικά: α) το συνολικό 
εκπαιδευτικό πλαίσιο στη Β/θµια εκπαίδευση (και ιδιαίτερα στο Λύκειο), το οποίο είναι 
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προσανατολισµένο στις εξετάσεις, στο οποίο κυριαρχεί η διδασκαλία µετωπικού 
χαρακτήρα, ενώ απουσιάζουν οι διερευνητικές και συνεργατικές δραστηριότητες, β) οι 
εµπειρικές διδακτικές προσεγγίσεις οι οποίες κυριαρχούν συνολικά στη σχολική 
πρακτική, και γ) η ελλιπής προετοιµασία των καθηγητών της Πληροφορικής, οι οποίοι 
αναπαράγουν τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά πρότυπα που ανακαλούν εύκολα από την 
εµπειρία των σπουδών τους (στη δευτεροβάθµια και στην τριτοβάθµια εκπαίδευση).  
Σε ότι αφορά στα ΤΕΕ, το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο υποχρεώνει να λειτουργούν 
τµήµατα κλάδου Πληροφορικής έως και 30 µαθητών, µε αποτέλεσµα να αντιστοιχούν 
συχνά 3 µαθητές σε κάθε υπολογιστή. Υπό τις συνθήκες αυτές η εκπαίδευση των 
µαθητών δε µπορεί να είναι αποτελεσµατική, καθώς ο χρόνος πρακτικής εξάσκησης 
είναι περιορισµένος, ενώ δυσχεραίνεται σε µεγάλο βαθµό η παρακολούθηση και 
βοήθεια-καθοδήγηση αυτών. Προτείνεται η διάθρωση των εργαστηριακών τµηµάτων 
Πληροφορικής να γίνεται µε 20 το πολύ µαθητές ή 2 µαθητές ανά υπολογιστή. 
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